BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 267

Dissabte 7 de novembre de 2015

Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
12047

Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
pel qual es regula el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola
per residència.

El procediment per a la tramitació dels expedients de concessió de nacionalitat per
residència ha participat d’un caràcter mixt entre l’àmbit judicial, determinat per l’atribució
d’una primera fase del procediment als registres civils, portats actualment pels jutges
encarregats, i l’àmbit administratiu, derivat de l’essència del procediment i de la seva
resolució per un òrgan de l’Administració.
Aquest caràcter mixt del procediment provoca que la mitjana de tramitació d’un
expedient de nacionalitat per residència sigui excessivament llarga per donar resposta a
l’expectativa legítima de l’estranger, resident legal, que pretén la integració definitiva en la
societat espanyola a través de l’obtenció de la nacionalitat.
En vista de l’elevat nombre de sol·licituds de nacionalitat per residència que s’han
presentat en els últims anys i de les previsions per als propers, s’ha fet necessari establir
un procediment més àgil que el que s’ha utilitzat fins ara, per tal de posar fi als retards que
s’estan generant i que només s’han pogut mitigar a través d’actuacions específiques sense
caràcter estable.
Per això, la disposició final setena de la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de
reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de justícia i del Registre Civil, estableix,
i el present Reial decret desplega, un procediment de caràcter netament administratiu,
basat en la tramitació electrònica en totes les seves fases, que permeti escurçar
sensiblement els terminis de resolució.
El procediment, iniciat a sol·licitud de l’interessat, s’instrueix per la Direcció General
dels Registres i del Notariat i finalitza amb la resolució del ministre de Justícia. Quan la
sol·licitud es presenti en format electrònic, s’hi ha d’adjuntar la documentació preceptiva,
degudament digitalitzada, en els termes que preveu la normativa de procediment
administratiu comú.
En la recerca d’un procediment més àgil que l’actual s’ha considerat essencial la
col·laboració dels col·lectius i les entitats que, degudament habilitats mitjançant un conveni
d’habilitació per a la presentació electrònica de documents en representació dels
interessats, apliquin els sistemes electrònics de tramitació i sistemes de comunicació dels
quals ja disposen. En aquest marc, es pretén facilitar al sol·licitant, ja sigui interessat o
representant, la tasca de recollir i digitalitzar, amb la conversió a format electrònic, la
documentació necessària als efectes de la seva remissió a l’òrgan competent, així com
garantir la conservació dels documents i la seva posada a disposició de l’Administració
quan aquesta ho requereixi.
Entre els tràmits del procediment, es manté l’obtenció d’ofici de tots els informes que
es consideri necessari sol·licitar a les administracions públiques competents i, en tot cas,
el del Ministeri de l’Interior, tal com exigeix la norma vigent. Així mateix, es requereix
l’informe que el Centre Nacional d’Intel·ligència emeti en l’exercici de les funcions que té
encomanades legalment.
Aquest Reial decret inclou, així mateix, previsions relatives a la regulació de les proves
objectives tant de diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE), com de
coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE), dissenyades i
administrades, de conformitat amb el penúltim paràgraf de l’apartat 3 de la disposició final
setena de la Llei 19/2015, de 13 de juliol, per l’Institut Cervantes, d’acord amb la seva
normativa específica, que inclou actuacions especials en cas de discapacitat transitòria o
permanent, i de conformitat amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es
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regulen els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE). La prova de validació
del domini de l’idioma esmentat correspon als exàmens per a l’obtenció dels diplomes
d’espanyol com a llengua estrangera (DELE), com a mínim en el nivell A2; aquests
diplomes els expedeix el ministre d’Educació, Cultura i Esport, i en nom seu el director de
l’Institut Cervantes. D’aquesta manera queda garantit que les proves estiguin basades en
criteris objectius de manera que es pugui superar qualsevol possible diferència
d’interpretació, així com la seva plena adaptació a la política lingüística del Consell
d’Europa, fixada en el «Marc comú europeu de referència per a les llengües: aprenentatge,
ensenyament, avaluació» i aplicada i desenvolupada en el «Pla curricular de l’Institut
Cervantes. Nivells de referència per a l’espanyol». Així doncs, la prova d’examen DELE ha
de permetre fer efectiu el que exigeix l’article 3.1 de la Constitució.
S’ha considerat que aquesta prova d’examen no sigui necessària quan es tracti
d’interessats amb nacionalitat d’un país o territori de parla hispana o quan els interessats
hagin obtingut amb anterioritat un DELE com a mínim del nivell A2. També s’ha previst la
manera d’abordar aquesta matèria quan es tracti de sol·licituds que afecten menors o
persones amb la capacitat modificada judicialment.
La Direcció General dels Registres i del Notariat pot comprovar d’ofici el resultat de les
proves d’examen DELE de nivell A2 com a mínim i de coneixements constitucionals i
socioculturals d’Espanya, mitjançant consulta telemàtica a l’Institut Cervantes, comprovació
amb valor probatori, que fa innecessària l’aportació pels interessats dels certificats
corresponents.
Mitjançant la disposició final primera es modifica el Reial decret 1137/2002, de 31
d’octubre, pel qual es regulen els «diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE)».
En aquest sentit, l’experiència acumulada aquests anys per l’Institut Cervantes fa
aconsellable l’adopció de mesures que permetin obtenir els diplomes a tots els que superin
les proves d’examen corresponents, sense establir diferències, per la qual cosa s’amplia
universalment l’àmbit subjectiu dels diplomes. D’altra banda, d’acord amb la recomanació
del Tribunal de Comptes, s’atribueixen les funcions de proposta d’aprovació de preus dels
diplomes al secretari general, en la línia del que preveu el Reglament de l’Institut
Cervantes, aprovat pel Reial decret 1526/1999, d’1 d’octubre. A més, s’assigna al secretari
general de l’Institut Cervantes la gestió econòmica dels diplomes i l’adopció de les
decisions i els procediments que requereixi el desenvolupament de les proves, fet que
implica igualment l’adequació del present Reial decret al Reglament de l’Institut Cervantes
esmentat.
En el cas dels estrangers que són personal al servei de les Forces Armades, la dilació
en l’adquisició de la seva condició d’espanyols pot tenir conseqüències perjudicials no
només des del punt de vista de la seva situació professional sinó també per a la defensa
nacional. Per pal·liar aquesta situació, s’estableixen normes específiques per a aquest
personal, de manera que no necessitin reiterar el jurament o la promesa solemne davant
la bandera, de fidelitat al Rei i d’obediència a la Constitució fet amb anterioritat.
Aquest Reial decret es dicta en virtut del que preveu la disposició final vuitena de la
Llei 19/2015, de 13 de juliol, en què s’estableix que mitjançant un reial decret, a proposta
del ministre de Justícia, s’ha d’aprovar el reglament pel qual es reguli el procediment
electrònic per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residència.
Aquest Reial decret s’ha sotmès al tràmit d’audiència de les entitats afectades i ha
rebut l’informe dels departaments ministerials afectats, així com del Consell General de
Poder Judicial, del Consell Fiscal i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 de novembre de 2015,
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DISPOSO:
Article únic. Aprovació del Reglament.
S’aprova el Reglament pel qual es regula el procediment per a l’adquisició de la
nacionalitat espanyola per residència.
Disposició addicional primera.

Pagament de taxes.

El pagament de la taxa per la iniciació del procediment per obtenir la nacionalitat
espanyola per residència, que preveu l’apartat 4 de la disposició final setena de la Llei
19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració
de justícia i del Registre Civil, l’ha d’efectuar l’interessat o el seu representant, amb
l’emplenament previ del formulari de pagament corresponent, de la manera que determini
el Ministeri de Justícia. El model normalitzat de pagament de la taxa ha d’estar disponible
a la pàgina web del Ministeri de Justícia.
La taxa esmentada no inclou els preus de les proves d’examen DELE ni de
coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE), dissenyades i
administrades per l’Institut Cervantes de conformitat amb el penúltim paràgraf de l’apartat
3 de la disposició final setena de la Llei 19/2015, de 13 de juliol. Els preus d’aquestes
proves es regeixen pel que estableix la normativa específica de l’organisme públic
esmentat.
Disposició addicional segona. Subscripció de convenis amb departaments i organismes
públics de l’Administració General de l’Estat.
En cas que se subscriguin convenis amb altres departaments i organismes públics de
l’Administració General de l’Estat orientats a permetre la reutilització d’aplicacions
informàtiques de titularitat d’altres departaments o organismes per a la tramitació
d’expedients, cal atenir-se al que estableix l’article 6.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sectorial vigent
i, si s’escau, al que disposa el Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització
d’instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions a
l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics, i en especial al que preveu
l’article 10 del Reial decret esmentat respecte als mitjans i serveis declarats com a
compartits per la Comissió d’Estratègia TIC.
Disposició addicional tercera. Actuacions de l’Institut Cervantes.
S’habilita el secretari general de l’Institut Cervantes per adoptar les decisions i els
procediments que requereixi el desenvolupament de les proves a què es refereix l’article 6
d’aquest Reglament.
Disposició addicional quarta. Acreditació del coneixement bàsic de la llengua espanyola
mitjançant certificats acadèmics oficials.
Els sol·licitants de nacionalitat espanyola per residència poden acreditar el coneixement
bàsic de la llengua espanyola mitjançant l’aportació a l’Institut Cervantes dels certificats
oficials dels nivells bàsic (A2), intermedi i avançat dels ensenyaments d’espanyol com a
llengua estrangera, expedits per l’administració educativa corresponent a l’empara del
Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del
currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
En aquests casos, els interessats queden exempts de les proves de validació del
domini de l’espanyol que preveu l’article 6 del Reglament pel qual es regula el procediment
per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.
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Expedients en curs i període transitori.

Els expedients de nacionalitat per residència s’han de tramitar i resoldre de conformitat
amb les normes de procediment vigents en el moment de la sol·licitud.
Disposició transitòria segona. Presentació de sol·licituds davant registres civils, òrgans
administratius i per via electrònica.
1. Durant el període transitori que hi ha des de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret fins al 30 de juny de 2017, els interessats poden seguir presentant les sol·licituds
davant el Registre Civil corresponent al domicili de l’interessat. Les sol·licituds esmentades
s’han de presentar en suport paper. En aquests casos, el Registre Civil ha de fer a
l’interessat els requeriments necessaris per completar les sol·licituds incompletes i, una
vegada continguin tota la documentació que exigeix aquest Reial decret, les ha de remetre
a la Direcció General dels Registres i del Notariat.
2. Als efectes del que preveu aquesta disposició transitòria, la remissió de documents
des dels registres civils a la Direcció General dels Registres i del Notariat s’ha de portar a
terme, sempre que sigui possible, de manera telemàtica, prèvia digitalització dels
documents, en les condicions que determini la Direcció General esmentada. Quan no es
pugui portar a terme aquesta conversió a format electrònic, n’és responsable la Direcció
General dels Registres i del Notariat.
3. Una vegada finalitzat el període transitori a què es refereix aquesta disposició, les
sol·licituds només es poden presentar a través de l’aplicació electrònica corresponent, o
bé de conformitat amb les regles generals sobre presentació de sol·licituds, escrits i
comunicacions dels ciutadans davant els òrgans de les administracions públiques. Així
mateix totes dues modalitats són possibles durant el període transitori que finalitza el 30
de juny de 2017.
Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual
es regulen els «diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE)».
El Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen els «diplomes
d’espanyol com a llengua estrangera (DELE)», queda modificat de la manera següent:
U.

L’article 2 queda redactat de la manera següent:
«Article 2.

Àmbit subjectiu.

Els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) poden ser obtinguts
pels candidats que hagin superat les proves d’examen establertes.»
Dos.

Els apartats 3 i 4 de l’article 6 queden redactats en els termes següents:

«3. Correspon al Consell d’Administració de l’Institut Cervantes establir, a
proposta del secretari general, els preus a què es refereix el paràgraf c) anterior, així
com fixar els criteris bàsics, per a la signatura pel director, dels acords que preveu
el paràgraf e). Així mateix, li correspon la funció que descriu el paràgraf b).
4. Corresponen al director de l’Institut Cervantes les funcions que descriuen
els paràgrafs a) i e) de l’apartat 2.»
Tres.

S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 6 amb la redacció següent:

«5. Correspon al secretari general de l’Institut Cervantes proposar al Consell
d’Administració els preus a què es refereix el paràgraf c) de l’apartat 2. Així mateix,
li corresponen les funcions que preveuen els paràgrafs d) i f) de l’apartat 2.»
Quatre.

La disposició addicional quarta queda redactada en els termes següents:
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«Disposició addicional quarta. Reconeixement dels diplomes, certificats o títols
acreditatius del coneixement de l’espanyol com a llengua estrangera integrats
en el Sistema internacional de certificació de l’espanyol com a llengua estrangera
(SICELE).
Els diplomes, certificats o títols acreditatius del coneixement de l’espanyol com
a llengua estrangera que hagin estat integrats en el Sistema internacional de
certificació de l’espanyol com a llengua estrangera (SICELE) equivalen als diplomes
que preveu aquest Reial decret excepte pel que fa al procediment d’adquisició de la
nacionalitat espanyola.
Els diplomes, certificats o títols integrats en el Sistema internacional de
certificació de l’espanyol com a llengua estrangera (SICELE) equivalen, pel que fa a
cadascun dels seus sis nivells, respectivament, als diplomes d’espanyol en el seu
corresponent nivell A1, A2, B1, B2, C1 i C2.»
Disposició final segona.

Normativa aplicable.

En els procediments en què sigui aplicable, aquest Reial decret es considera regulació
específica i preferent respecte d’altres normes reglamentàries. En particular, aquest Reial
decret preval sobre el que disposen els articles 220 a 224, 341 a 362, i 365 a 369 del
Reglament de la Llei del Registre Civil, aprovat per Decret de 14 de novembre de 1958,
que tanmateix mantenen la seva vigència en la mesura en què siguin aplicables a altres
procediments.
Disposició final tercera.

Habilitació normativa.

1. Es faculta el ministre de Justícia per al desplegament d’aquest Reial decret entre
altres qüestions i, en particular, per al desplegament de les previsions relatives a les proves
de validació de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya que, en tot cas,
han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes. Aquestes proves
les ha de dissenyar i administrar l’Institut Cervantes.
2. Es faculta el ministre de Defensa perquè, en coordinació amb el Ministeri de
Justícia, reguli els aspectes de la seva competència que es refereixin al procediment que
preveu aquest Reial decret.
Disposició final quarta.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableixen els articles 149.1.2a
i 149.1.30a de la Constitució, que atribueixen a l’Estat, respectivament, les competències
exclusives en matèria de nacionalitat i per dictar la regulació de les condicions d’obtenció,
expedició i homologació de títols acadèmics i professionals.
Disposició final cinquena.

No-increment de la despesa pública.

L’aplicació d’aquest Reial decret no ha de generar increment de la despesa pública.
Disposició final sisena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 6 de novembre de 2015.
FELIPE R.
El ministre de Justícia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT PER A L’ADQUISICIÓ DE
LA NACIONALITAT ESPANYOLA PER RESIDÈNCIA
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte i competència.

1. L’objecte d’aquest Reglament és regular el procediment d’adquisició de la
nacionalitat espanyola per residència.
2. Per a la instrucció del procediment esmentat és competent la Direcció General
dels Registres i del Notariat.
Article 2.

Àmbit subjectiu.

El ministre de Justícia ha de concedir la nacionalitat espanyola per residència als
estrangers que, a través del procediment que regula aquest Reglament, acreditin haver
residit legalment a Espanya durant els terminis i amb els requisits que estableix el Codi
civil.
Article 3.

Naturalesa electrònica del procediment.

1. La tramitació del procediment té caràcter electrònic en totes les seves fases, sense
perjudici del que preveu l’apartat 2 d’aquest mateix article i de la possible presentació de
la documentació en qualsevol de les formes previstes legalment. En tot cas, estan obligats
a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics els qui siguin
representants de l’interessat i exerceixin una activitat professional per a la qual es
requereixi col·legiació obligatòria. En aquests casos, i en tots els altres en què hi hagi
representació legal o voluntària, les notificacions administratives s’han d’adreçar als
representants esmentats, i tenen els mateixos efectes que si s’haguessin efectuat al
mateix interessat.
2. Als efectes del que disposa l’apartat 2 de la disposició final setena de la Llei
19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració
de justícia i del Registre Civil, les comunicacions telemàtiques amb els interessats o els
seus representants s’han de sol·licitar o consentir de manera expressa. En cas contrari, les
notificacions s’han de fer en suport paper.
3. En cas que la documentació es presenti en suport paper, el Registre Civil o
l’organisme administratiu davant el qual es presenti la documentació ha de procurar,
sempre que sigui possible, i en tot cas quan sigui preceptiu legalment, la conversió dels
documents a format electrònic d’acord amb les Normes tècniques d’interoperabilitat sobre
document electrònic, de manera que el procediment es pugui desenvolupar íntegrament
amb aquest caràcter a través de l’aplicació informàtica habilitada a l’efecte. Quan no es
pugui portar a terme aquesta conversió a format electrònic en els termes expressats, n’és
responsable la Direcció General dels Registres i del Notariat.
CAPÍTOL II
Procediment
Secció 1a
Article 4.

Iniciació del procediment

Iniciació del procediment.

1. El procediment l’ha d’iniciar l’interessat mitjançant la presentació de la sol·licitud
corresponent en model normalitzat, bé a través de l’aplicació electrònica corresponent, o
bé, si es tracta de sol·licituds presentades en una data igual o anterior al 30 de juny
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de 2017, mitjançant la presentació de la sol·licitud davant el Registre Civil corresponent al
domicili d’interessat, sense perjudici en tot cas de les regles generals sobre presentació de
sol·licituds, escrits i comunicacions dels ciutadans davant els òrgans de les administracions
públiques. El model normalitzat de sol·licitud ha d’estar disponible a la pàgina web del
Ministeri de Justícia. S’ha de facilitar a l’interessat constància de la data i hora del registre
d’entrada de la sol·licitud presentada telemàticament.
2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, s’ha de facilitar l’accés a l’aplicació
electrònica esmentada posant a disposició de qui ho requereixi, a les oficines públiques
corresponents, els mitjans electrònics necessaris per a això.
3. Els representants legals dels menors d’edat o de les persones amb la capacitat
modificada judicialment han de formular les sol·licituds de conformitat amb el que disposa
l’article 21 del Codi civil, prèvia acreditació d’aquesta representació i de l’autorització a què
es refereixen els articles 21.3 i 20.2.a) del Codi civil.
En el cas de persones de menys de catorze anys o persones amb la capacitat
modificada judicialment, la sol·licitud de nacionalitat espanyola l’han de formular els
representants legals de l’interessat. Per a això es requereix l’autorització de l’encarregat
del Registre Civil del domicili del menor o la persona amb la capacitat modificada
judicialment, amb el dictamen previ del Ministeri Fiscal, especialment sempre que concorri
alguna de les circumstàncies següents:
a) En els casos de guarda, tutela o acolliment per una persona diferent dels pares i,
en general, en tots els casos de representació legal diferent de la pàtria potestat.
b) Quan l’adquisició de la nacionalitat espanyola requereixi la renúncia a la d’origen.
Article 5.

Requisits i documentació.

1. La sol·licitud de nacionalitat espanyola per residència requereix la presentació dels
documents següents, que s’han d’incorporar a un expedient electrònic a través de
l’aplicació informàtica corresponent:
a) Model normalitzat de sol·licitud i, si s’escau, mandat o poder del representant
voluntari. En el cas de presentació de la sol·licitud a través de professionals l’activitat dels
quals requereixi col·legiació obligatòria, s’ha d’adjuntar en tot cas un document justificatiu
de la representació.
El model de sol·licitud ha d’incloure les autoritzacions a favor de la Direcció General
dels Registres i del Notariat que siguin necessàries per resoldre el procediment. No obstant
això, les autoritzacions de consulta de les dades de l’interessat relatives al domicili i de les
dades que consten en el Registre central de penats i a l’aplicació d’estrangeria gestionada
per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques i per la Secretaria General
d’Immigració i Emigració, es poden substituir, respectivament, per l’aportació del certificat
d’empadronament, el certificat del Registre central de penats, i la targeta d’identitat
d’estranger, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió, o certificat de registre
de ciutadà de la Unió.
b) Certificat de naixement del país d’origen degudament legalitzat i traduït si s’escau,
llevat que l’interessat acrediti la seva condició de refugiat o apàtrida, en els termes que
determini el Ministeri de Justícia.
c) Passaport, llevat que l’interessat acrediti la seva condició de refugiat o apàtrida, en
els termes que determini el Ministeri de Justícia.
d) La documentació relativa al grau d’integració en la societat espanyola, en els
termes a què es refereix l’article 6 d’aquest Reglament. No obstant això, no és necessari
aportar la justificació de les proves superades davant l’Institut Cervantes quan en el model
de sol·licitud s’autoritzi expressament la consulta.
e) Justificant del pagament de la taxa.
f) Si s’escau, la documentació que acrediti quan sigui procedent, en els termes que
determini el Ministeri de Justícia, la concurrència en l’interessat d’alguna o diverses de les
circumstàncies següents: falta d’exercici de la facultat d’optar a la nacionalitat espanyola;
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condició de refugiat o apàtrida; naixement en el territori espanyol; condició de sefardita;
matrimoni amb un espanyol; condició de viudo d’un espanyol; descendent d’un espanyol;
o minoria d’edat en règim de tutela, guarda o acolliment no provisional per un ciutadà o
institució espanyola.
2. En cas que l’interessat sigui una persona de menys de divuit anys no emancipada
o una persona amb la capacitat modificada judicialment i subjecta a un règim de
representació legal, s’ha d’aportar, a més, la documentació específica següent:
a) Si té menys de catorze anys o és una persona amb la capacitat modificada
judicialment i subjecta a un règim de representació legal, la sol·licitud l’han de signar els
seus representants legals i s’ha d’aportar, a més, la documentació següent:
1a Autorització de l’encarregat del Registre Civil del domicili del menor o la persona
amb la capacitat modificada judicialment, en els termes que estableix l’apartat 3 de
l’article 4 d’aquest Reglament. Quan no escaigui l’autorització esmentada s’ha d’acreditar
la representació legal.
2a Certificat de centre de formació, residència, acollida, atenció o educació especial
que acrediti el suficient grau d’integració, obligatori en el cas de nens en edat escolar. En
el cas de menors en edat preescolar, la presentació del certificat esmentat és voluntària.
En el cas de persones amb capacitat modificada judicialment, cal atenir-se al que disposa
l’article 6.6.
b) Si té més de catorze anys però menys de divuit i no té la capacitat judicialment
modificada, la sol·licitud l’han de signar tant l’interessat com el seu representant legal, i a
més s’ha d’aportar la documentació següent:
1a Certificat de centre de formació, residència o acollida que acrediti el suficient grau
d’integració.
2a Document identificatiu de qui exerceixi la representació quan aquesta concorri en
qui tingui la pàtria potestat. En el cas de representació diferent de la pàtria potestat, s’ha
d’aportar una interlocutòria judicial on es designi la representació legal.
3. En el cas d’emancipats o persones de més de divuit anys que no tinguin la
capacitat judicialment modificada i subjecta a un règim de representació legal o que no
siguin refugiats o apàtrides, s’ha d’aportar, a més de la documentació general, un certificat
d’antecedents penals del país d’origen degudament legalitzat i traduït. Si l’interessat és
nacional d’algun Estat de la Unió Europea, aquest certificat es pot substituir pel certificat
del Registre central de penats espanyol on consti expressament que s’han consultat els
antecedents amb el país d’origen.
4. Es poden adjuntar, si s’escau, tots els documents i els informes que es considerin
oportuns. Tots els documents presentats en format electrònic que necessitin signatura del
sol·licitant s’han de subscriure mitjançant un certificat electrònic reconegut de l’interessat,
del seu representant o, si s’escau, del professional habilitat corresponent. En els casos de
presentació telemàtica de la sol·licitud, quan siguin obligatòries diverses signatures d’un
mateix document, una ha de ser electrònica i les altres han de ser manuscrites i
escanejades en el mateix document.
Article 6.

Proves relatives al grau d’integració en la societat espanyola.

1. Els interessats han de superar tant els exàmens per a l’obtenció del diploma
d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) com a mínim de nivell A2, com la prova que
acrediti el coneixement dels valors històrics, constitucionals i socioculturals
d’Espanya (CCSE), derivats de la configuració d’Espanya com un Estat social i democràtic
de dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la
justícia, la igualtat i el pluralisme polític, i del coneixement i respecte dels principis que
conformen la convivència en la societat espanyola.
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2. Totes dues proves han de ser presencials, dissenyades i administrades per l’Institut
Cervantes, d’acord amb el penúltim paràgraf del número 3 de la disposició final setena de
la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de
l’Administració de justícia i del Registre Civil, i amb el que estableixen la normativa
específica de l’Institut Cervantes i el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es
regulen els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera.
3. En tot cas, la prova de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya ha
d’estar formada per un seixanta per cent de preguntes relatives a coneixements sobre la
Constitució i l’organització administrativa i territorial d’Espanya, i per un quaranta per cent
de qüestions sobre la cultura, la història i la societat espanyoles. Totes les preguntes
d’aquesta prova han de ser de resposta tancada i han de tenir el mateix valor dins del
conjunt de la prova, la qual s’ha de portar a terme amb caràcter periòdic en els centres
d’examen reconeguts per l’Institut Cervantes per fer-les; amb caràcter previ a les proves,
han d’estar aprovats i publicats els procediments i terminis per a la sol·licitud de revisió de
qualificacions o reclamacions.
4. En cas que l’interessat no aporti al procediment els certificats que acreditin la
superació de les proves davant l’Institut Cervantes, s’ha d’autoritzar, en el formulari de
sol·licitud de nacionalitat, l’accés directe a aquesta informació que consta a les bases de
dades de l’Institut Cervantes.
5. Estan dispensats de la prova d’examen DELE els interessats que hagin obtingut
amb anterioritat un diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) com a mínim del
nivell A2, així com els nacionals de:
Argentina.
Bolívia.
Colòmbia.
Costa Rica.
Cuba.
El Salvador.
Equador.
Guatemala.
Guinea Equatorial.
Hondures.
Mèxic.
Nicaragua.
Panamà.
Paraguai.
Perú.
Puerto Rico.
República Dominicana.
Uruguai.
Veneçuela.
Xile.
6. Als efectes d’acreditar el suficient grau d’integració en la societat espanyola que
requereix l’apartat 4 de l’article 22 del Codi civil, els representants legals dels menors de
divuit anys i les persones amb capacitat modificada judicialment han d’aportar els certificats
de centres de formació, residència, acollida, atenció o educació especial en què, si s’escau,
hagi estat inscrit l’interessat. Els certificats esmentats s’han d’aportar juntament amb la
resta de documents justificatius, sense perjudici que es pugui sol·licitar d’ofici la presentació
de nous documents o informes oficials, tenint en compte l’edat i les circumstàncies del
menor o de la persona amb la capacitat modificada judicialment.
7. D’acord amb la seva normativa específica, l’Institut Cervantes ha d’oferir
actuacions especials en l’administració de les proves DELE i CCSE per a les persones
amb discapacitat, de manera que disposin dels suports i dels ajustos raonables que els
permetin concórrer en condicions d’igualtat efectiva.
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8. A més de la superació de les proves a què es refereix aquest article, perquè estigui
acreditat el suficient grau d’integració en la societat espanyola s’ha de valorar conjuntament
la documentació que indica aquest article amb els informes que assenyalen els apartats 1
i 2 de l’article 8 d’aquest Reglament.
Article 7. Convenis d’habilitació per a la presentació electrònica de documents en
representació dels interessats.
1. El Ministeri de Justícia, de conformitat amb les normes generals de dret
administratiu comú, pot subscriure amb el Consell General de l’Advocacia Espanyola, el
Consell General de Col·legis de Gestors Administratius d’Espanya, el Consell General de
Procuradors d’Espanya, el Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials
d’Espanya i altres col·legis professionals, associacions i col·lectius, convenis d’habilitació
per a la presentació electrònica de documents en representació dels interessats, que
regulin els procediments i els requisits per a la remissió telemàtica de la documentació,
degudament indexada i metadatada.
2. Aquests convenis han d’especificar els procediments i tràmits objecte d’habilitació,
les condicions i responsabilitats que en derivin, i les obligacions aplicables tant a la persona
jurídica o entitat signant del conveni, com a les persones físiques o jurídiques habilitades.
3. En tot cas, en els convenis esmentats ha de constar expressament que la
intervenció dels professionals habilitats, que han de subscriure els documents aportats
amb un certificat reconegut de signatura electrònica, queda supeditada a la decisió del
sol·licitant, ja sigui aquest últim l’interessat o el seu representant legal, i, per tant, no és
necessària la intervenció del professional per a la tramitació de l’expedient, ni aquest
professional actua per compte de l’òrgan competent sinó únicament per compte del
sol·licitant, per la qual cosa la funció del professional no és la de l’encarregat del tractament
sinó la de representant i mandatari del sol·licitant de l’expedient, i ha de conservar la
documentació i dur a terme les activitats ressenyades per compte d’aquest i no de
l’Administració pública.
4. Així mateix, s’ha de tenir en compte que, en els casos de presentació de documents
per mitjà de les aplicacions telemàtiques dels col·legis professionals, les associacions i els
col·lectius esmentats, aquests col·legis, associacions i col·lectius s’han de limitar a posar
a disposició de l’Administració pública les eines electròniques que possibilitin la realització
de la sol·licitud, sense que en cap cas es puguin constituir aquestes associacions i els
seus mitjans electrònics en registres administratius.
5. Mitjançant una ordre del ministre de Justícia s’han de determinar els requisits i les
condicions per subscriure els convenis a què es refereix aquest article. L’ordre esmentada
ha de garantir en tot cas el respecte als principis d’objectivitat, proporcionalitat i
no-discriminació en la definició de les condicions per a l’habilitació.
Secció 2a
Article 8.

Instrucció del procediment

Informes.

1. Sense perjudici que correspongui a l’interessat la càrrega de la prova dels requisits
per adquirir la nacionalitat, amb motiu de la tramitació de l’expedient s’han de sol·licitar
d’ofici a les administracions públiques competents tots els informes que siguin necessaris
i s’han de portar a terme les comprovacions oportunes per part de la Direcció General dels
Registres i del Notariat. En particular, s’ha de sol·licitar informe, quan es consideri
necessari, a la delegació o subdelegació del Govern que correspongui en cada cas, en els
termes que deriven de la normativa anterior.
2. En tot cas, ha de constar l’informe preceptiu del Ministeri de l’Interior, amb l’objecte
de comprovar si el sol·licitant compleix els requisits que exigeix l’article 22 del Codi civil.
L’informe d’aquest Departament ha de comprendre el judici sobre la conducta i situació de
l’estranger respecte de les obligacions que imposa la seva entrada i residència a Espanya.
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3. Així mateix, es pot comprovar el resultat de les proves d’examen DELE de nivell A2
o superior i de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE). Aquesta
comprovació es pot fer mitjançant consulta telemàtica a l’Institut Cervantes; en aquests
casos, el resultat de la comprovació telemàtica té el mateix valor probatori que l’aportació
pels interessats dels certificats corresponents.
Article 9.

Especialitats del procediment per al personal al servei de les Forces Armades.

1. Quan es tracti d’interessats que formin part del personal al servei de les Forces
Armades, a la sol·licitud ha de constar el comandament o cap de personal de l’exèrcit al
qual pertany l’interessat, o la direcció general de personal en cas dels cossos comuns de
les Forces Armades. Una vegada que aquest comandament, cap de personal o direcció
general tingui coneixement formal de la sol·licitud, ha de remetre telemàticament al
Ministeri de Justícia, i en un termini de quinze dies, els documents necessaris juntament
amb un informe motivat en què es proposi la concessió o denegació de la nacionalitat
espanyola per residència.
2. A l’informe esmentat s’ha de fer constar expressament la realització del jurament o
promesa a què es refereix l’article 13 d’aquest Reglament. Els interessats que formin part
del personal al servei de les Forces Armades han d’acreditar igualment els seus
coneixements socioculturals d’Espanya, equivalents al que disposa l’article 6 d’aquest
Reglament, mitjançant un certificat expedit pel Ministeri de Defensa.
3. Les sol·licituds dels militars professionals de tropa i marineria, que estiguin pendents
de subscriure el compromís de llarga durada, tenen en els diferents tràmits administratius un
impuls preferent i urgent. Aquesta circumstància s’ha de fer constar a l’expedient.
Article 10.

Esmena i millora de la sol·licitud.

1. Si la sol·licitud o els documents presentats no compleixen els requisits necessaris
per obtenir la nacionalitat espanyola per residència, s’ha de requerir l’interessat o el seu
representant o, si s’escau, s’ha de comunicar telemàticament al presentant o al comandament
o cap de personal de l’exèrcit o la direcció general de personal del Ministeri de Defensa a la
qual l’interessat pertanyi, amb l’objecte de la seva notificació a aquest, perquè esmeni la falta
o adjunti, telemàticament o físicament, per a la seva confrontació els documents que siguin
procedents. En cas que l’esmena o el complement s’aporti físicament s’han d’efectuar les
actuacions oportunes per a la seva inclusió en format electrònic a l’expedient, en els termes
que estableix l’apartat 3 de l’article 3 d’aquest Reglament.
2. A la notificació esmentada, s’hi ha d’indicar que, en cas que l’interessat no faci
l’esmena en el termini de tres mesos des que se li va notificar el requeriment, se’l considerarà
desistit en la seva petició, la qual cosa s’ha d’acordar mitjançant la resolució corresponent.
Secció 3a

Finalització del procediment

Article 11. Proposta i resolució.
1. La Direcció General dels Registres i del Notariat, en vista de l’expedient, ha
d’elaborar la corresponent proposta de resolució de concessió o denegació de la sol·licitud
de nacionalitat per elevar-la al ministre de Justícia.
2. El ministre de Justícia ha de resoldre en vista de la proposta esmentada i, en els
supòsits de personal al servei de les Forces Armades, de l’informe que regula l’article 9
d’aquest Reglament. En tot cas, s’entén suficientment motivada la resolució de l’expedient
basada en l’informe del Centre Nacional d’Intel·ligència.
3. El procediment s’ha de resoldre i notificar en el termini màxim d’un any des que la
sol·licitud hagi tingut entrada a la Direcció General dels Registres i del Notariat.
Transcorregut el termini al·ludit sense que hagi recaigut resolució expressa, s’entenen
desestimades les sol·licituds formulades pels interessats.
4. Les resolucions, incloses les que comprèn l’apartat 2 de l’article 10, s’han de
comunicar a l’interessat o el seu representant, preferentment mitjançant una notificació en
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seu electrònica o qualsevol altra modalitat de notificació telemàtica fefaent o, si s’escau,
s’han de comunicar telemàticament al comandament o cap de personal de l’exèrcit o la
direcció general de personal del Ministeri de Defensa a la qual l’interessat pertanyi, amb
l’objecte de la seva notificació a aquest.
La notificació s’ha de fer amb expressió, si s’escau, dels recursos que siguin
procedents, el termini i l’òrgan per a la seva interposició, així com de les condicions a què
es refereix l’article següent, inclosa la circumstància que la resolució queda condicionada
al fet que l’interessat no incompleixi el requisit de bona conducta cívica fins al moment de
la inscripció, amb l’advertència que, en cas d’incompliment d’aquest requisit, la resolució
perd la seva eficàcia.
Article 12.

Eficàcia de la resolució.

1. L’eficàcia de la resolució de concessió queda supeditada al fet que, en el termini
de cent vuitanta dies comptats a partir de l’endemà de la notificació de la resolució a
l’interessat o al seu representant, es facin davant l’encarregat del Registre Civil les
manifestacions a què es refereix l’article 23 del Codi civil, relatives al jurament o promesa
de fidelitat al Rei i obediència a la Constitució i a les lleis, la renúncia a la nacionalitat
anterior, quan sigui procedent, i la sol·licitud de les inscripcions corresponents en el
Registre Civil, sense que fins a aquest moment l’interessat hagi comès actes incompatibles
amb el requisit de la bona conducta cívica.
A aquest efecte, la Direcció General dels Registres i del Notariat ha de remetre al
Registre Civil qualsevol evidència de la qual tingui coneixement sobre l’incompliment del
requisit de bona conducta cívica posterior a la resolució de concessió de la nacionalitat,
evidència que, una vegada concedit el termini d’al·legacions a l’interessat i declarada per
l’òrgan decisor competent la ineficàcia de l’acte de concessió fundada en raons d’ordre
públic, i en què han de constar expressament els fets en els quals es basa la denegació,
impedeix la inscripció registral de la nacionalitat.
2. Quan no consti que s’hagi acreditat anteriorment l’autenticitat dels documents
aportats per l’interessat a l’expedient electrònic, l’encarregat del Registre Civil els ha de
confrontar amb els originals respectius, que ha d’exhibir l’interessat abans que l’encarregat
procedeixi a la inscripció registral.
Article 13.

Jurament o promesa.

1. En el termini de cinc dies des de les manifestacions a què es refereix l’apartat 1 de
l’article 12 d’aquest Reglament, l’encarregat del Registre Civil competent per raó del
domicili de l’interessat a Espanya ha de procedir a la inscripció de l’adquisició de la
nacionalitat espanyola, i amb això es posa fi al procediment.
2. Queda exclòs de l’obligació de prestar nou jurament o promesa de fidelitat al Rei i
obediència a la Constitució i a les lleis el personal al servei de les Forces Armades que ho
hagi acreditat en els termes de l’article 9 d’aquest Reglament.
Secció 4a
Article 14.

Recursos

Recurs de reposició.

1. En cas de denegació de la sol·licitud de nacionalitat, es pot interposar recurs de
reposició en els termes i terminis que preveuen les normes generals de procediment
administratiu comú.
En els supòsits de personal al servei de les Forces Armades, des del Ministeri de
Justícia s’ha de sol·licitar, al més aviat possible i per via telemàtica, un informe a l’òrgan
del Ministeri de Defensa que hagi instruït l’expedient, el qual l’ha de remetre per la mateixa
via en el termini de cinc dies.
2. En vista de l’expedient i de l’informe que estableix l’apartat anterior, s’ha de dictar
la resolució que escaigui en relació amb el recurs de reposició interposat.
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